
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL   
 

Identificació de la sessió 
 
Número: 24/2021 
Sessió: ordinària  
Caràcter: públic 
Data: 18 de maig de 2021 
Horari: 12:30 h a 12:36 h 
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial 
 
Assistents  
 
President  
Marc Aloy Guàrdia 
 
Tinents d’alcalde 
Valentí Junyent Torras 
Cristina Cruz Mas 
Joan Calmet Piqué 
David Aaron López Martí 
Josep Gili Prat 
Montserrat Clotet Masana 
Núria Masgrau Fontanet 
Mariona Homs Alsina 
 
Secretari general   
José Luis González Leal 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 18, que va tenir lloc el 
dia 13 d’abril de 2021  
 
 

2. Àrea de Serveis Generals 
 
2.1 Regidoria delegada d’HIsenda 

2.1.1 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 95%, 
 60% i 50% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
 segons relació de 4 de maig de 2021. (GTR.ICB) 
 
2.1.2 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 60% i 
 50% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i  obres, segons 
 relació de 4 de maig de 2021. (GTR.ICB) 
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2.1.3 l’estimació de tres sol·licituds de bonificació del 95% de la quota de 
 l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor del Departament 
 d’Educació - Generalitat de Catalunya. (GTR.ICB 65-66 i  94 - 2020) 
 
 
3.  Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
3.1 Regidoria delegada de Ciutat Saludable 

 
3.1.1 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser el propietari 

d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per 
a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 22/2021). 

 
3.1.2 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió 

d’un gos potencialment perillós sense haver adoptat les mesures necessàries 
per evitar la seva escapada o pèrdua. (SPU.SAN 23/2021). 

 
3.1.3 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per conduir un gos 

potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva 
tinença i conducció. (SPU.SAN 24/2021). 

 
3.1.4 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per vendre o transmetre  

gossos de raça potencialment perillosa a qui no té llicència administrativa. 
(SPU.SAN 27/2021). 

 
3.1.5 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser el propietari 

d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per 
a la seva tinença i conducció i per estar en possessió d’un gos potencialment 
perillós sense haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva 
escapada o pèrdua (SPU.SAN 28/2021). 

 
3.1.6 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per ésser el propietari d’una gossa 

potencialment perillosa sense disposar de la llicència administrativa per a la 
seva tinença i conducció. (SPU.SAN 45/2020). 

 
3.1.7 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per ésser la propietària d’un gos 

potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva 
tinença i conducció. (SPU.SAN 47/2020). 

 
3.1.8 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per ésser la propietària d’un gos 

potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva 
tinença i conducció. (SPU.SAN 72/2020). 

 
3.1.9 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per ésser el propietari d’un gos 

potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva 
tinença i conducció. (SPU.SAN 78/2020). 

 
3.1.10 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per ésser el propietari d’un gos 

potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva 
tinença i conducció. (SPU.SAN 80/2020). 
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3.1.11 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per ésser el propietari d’un gos 
potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva 
tinença i conducció. (SPU.SAN 87/2020). 

 
3.1.12 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per ésser el propietari d’un gos 

potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva 
tinença i conducció. (SPU.SAN 97/2020). 

 
3.1.13 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per ésser el propietari d’un gos 

potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva 
tinença i conducció. (SPU.SAN 05/2021). 

 
 
4. Assumptes sobrevinguts 
 
 
 
5. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president, per haver concorregut el quòrum suficient, declara constituïda la 
Junta de Govern Local. 

1.  Aprovació acta anterior 
 
El president obre la sessió, el secretari general sotmet a la consideració dels membres 
de la Junta l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 18 que correspon a la 
sessió ordinària del dia 13 d’abril de 2021, i la Junta de Govern Local l’aprova per 
unanimitat dels 9 membres presents. 
 
*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals”. 

 
2. Àrea de Serveis Generals 
 
2.2 Regidoria delegada d’HIsenda 

2.1.1 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 
 95%,  60% i 50% de la quota de l’impost sobre construccions, 
 instal·lacions i obres, segons relació de 4 de maig de 2021. (GTR.ICB) 
 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals exposa el dictamen de 4 de maig de 
2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Els contribuents que s’especifiquen han presentat les sol·licituds de bonificació de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que es relacionen a la part 
dispositiva d'aquest dictamen. 
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L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es 
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les 
corresponents construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament 
afavorir la millora o rehabilitació dels immobles de la ciutat. 
 
Els tècnics competents han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els 
requisits tècnics  establerts per a cada una d’elles. Es compleixen la resta de requisits 
previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació.  
 
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat  favorablement. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides 
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a  
regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2019000130 (GTR.ICI/2020000360 - LLI.OMA/2019000042) 
Descripció obres:  Substitució de coberta i sanejament de façana al c/ Predicadors, 3 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 f) de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres efectuades en els edificis que han passat 
una revisió tècnica municipal, quan les obres es facin seguint la recomanació dels 
informes tècnics municipals emesos en relació a aquesta revisió. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2020000071 (GTR.ICI/2020000312 - COM.OBP/2020000180) 
Descripció obres: Reforma interior d'habitatge al c/ Born, 15 1r 2a 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost per les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2020000072 (GTR.ICI/2020000328 - COM.OBP/2020000190) 
Descripció obres: Reparacions puntuals en façana al c/ Hospital, 18 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost per les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2020000074 (GTR.ICI/2020000350 - COM.OBP/2020000205) 
Descripció obres: Reforma de bany i cuina al c/ Born, 10 3r 2a 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost per les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
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Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2020000077 (GTR.ICI/2020000363 - COM.OBP/2020000211) 
Descripció obres: Pintat de façana al Ptge. Sansa, 26 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per  les obres d'intervenció total en algun dels paraments 
que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) situats en 
qualsevol altre indret del terme municipal. 
   
Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2020000080 (GTR.ICI/2020000372 - COM.OBP/2020000217) 
Descripció obres: Reforma de cambra higiènica en local sense ús al c/ Vilanova, 17 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost per les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2020000087 (GTR.ICI/2020000405 - COM.OBP/2020000238) 
Descripció obres: Allisat de parets i formació de fals sostre a la Plaça Sant Jordi, 9 1r 
2a 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost per les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2020000089 (GTR.ICI/2020000407 - COM.OBP/2020000240) 
Descripció obres: Repàs general i pintat de façana al ptge. de la Mercè, 23 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per  les obres d'intervenció total en algun dels paraments 
que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) situats en 
qualsevol altre indret del terme municipal. 
   
Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2020000092 (GTR.ICI/2020000444 - COM.OBP/2020000269) 
Descripció obres:  Repàs rajoles dels balcons i teules a la teulada del c/ Lladó, 1-3 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost per les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: RAMON CRESPO OBIOLS 
Expedient:  GTR.ICB/2020000095 (GTR.ICI/2020000466 - COM.OBP/2020000284) 
Descripció obres: Substitució de diferents trencaigües de balcons del c/ Alfons XII, 5 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost per les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS PLAÇA SANT IGNASI, 22 repr. per XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2020000108 (GTR.ICI/2020000513 - COM.OBP/2020000314) 
Descripció obres: Reparació parcial de revestiment de la Pl. Sant Ignasi, 22 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost per les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
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Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2020000109 (GTR.ICI/2020000518 - COM.OBP/2020000319) 
Descripció obres: Reforma interior de la cuina de la Pl. Pedregar, 3 3r 3a 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost per les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
  
Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2020000118 (GTR.ICI/2020000541 - COM.OBP/2020000335) 
Descripció obres: Reparació de filtracions en coberta al c/ Joan XXIII, 18 1r 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost per les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2020000125 (GTR.ICI/2020000575 - COM.OBP/2020000361) 
Descripció obres: Rehabilitació de façana al c/ Pirineu, 46 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per  les obres d'intervenció total en algun dels paraments 
que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) situats en 
qualsevol altre indret del terme municipal.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
2.1.2 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 
 60% i  50% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
 obres, segons relació de 4 de maig de 2021. (GTR.ICB) 
 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals exposa el dictamen de 4 de maig de 
2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Els contribuents que s’especifiquen han presentat les sol·licituds de bonificació de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que es relacionen a la part 
dispositiva d'aquest dictamen. 
 
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es 
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les 
corresponents construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament 
afavorir la millora o rehabilitació dels immobles de la ciutat. 
 
Els tècnics competents han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els 
requisits tècnics  establerts per a cada una d’elles. Es compleixen la resta de requisits 
previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació.  
 
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat  favorablement. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides 
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a  
regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
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ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2020000131 (GTR.ICI/2020000607 - COM.OBP/2020000378) 
Descripció obres: Reforma interior d’habitatge a la Pl. Cots, 2 2n 1a 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2020000134 (GTR.ICI/2020000613 - COM.OBP/2020000383) 
Descripció obres: Pavimentació del local garatge en habitatge unifamiliar al c/ 
Pedregar,12 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: XXX repr. per XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2020000139 (GTR.ICI/2020000636 - COM.OBP/2020000401) 
Descripció obres: Reforma parcial interior d’habitatge al c/ Vilanova, 14  1r 1a 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2020000142 (GTR.ICI/2020000644 - COM.OBP/2020000407) 
Descripció obres: Reparació de llosana de balcó al c/ Nou, 2-4 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS LEPANT, 7-9 repr. per XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2020000146 (GTR.ICI/2020000673 - COM.OBP/2020000426) 
Descripció obres: Instal·lació d’envà pluvial al c/ Lepant, 7 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per  les obres d'intervenció total en algun dels paraments 
que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) situats en 
qualsevol altre indret del terme municipal.   
 
Sol·licitant: XXX repr. per XXX 
Expedient: GTR.ICB/2020000149 (GTR.ICI/2020000677 - COM.OBP/2020000430) 
Descripció obres: Revestiment de paret mitgera interior de la finca,Sant Josep, 29-31 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal les obres d'intervenció total en algun dels paraments que 
configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) situats en qualsevol 
altre indret del terme municipal.   
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Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2020000155 (GTR.ICI/2020000702 - COM.OBP/2020000451) 
Descripció obres: Reforma interior habitatge situat al c/ Sant Salvador,19 3r 1a 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2020000156 (GTR.ICI/2020000703 - COM.OBP/2020000452) 
Descripció obres: Reforma interior habitatge situat al c/ Sant Salvador, 19 3r 2a 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2020000158 (GTR.ICI/2020000720 - COM.OBM/2020000158) 
Descripció obres: Substitució parcial de la xarxa de sanejament i estintolament en PB 
al c/ Sant Bartomeu, 48 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2020000163 (GTR.ICI/2020000781 - COM.OBM/2020000178) 
Descripció obres: Adequació de local com a espai de coworking al c/ Sant Miquel, 8 
bx B 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2021000007 (GTR.ICI/2021000033 - COM.OBP/2021000027) 
Descripció obres: Reforma interior habitatge al c/ Hospital, 11 1r 1a 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2021000012 (GTR.ICI/2021000066 - COM.OBP/2021000047) 
Descripció obres: Retirada de fals sostre per a comprovació estructura bigues fusta i 
estat 
Baixants a la Muralla del Carme, 9-11 principal 1a 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: IMMOGESPAT F-C,S.L. repr. per XXX 
Expedient: GTR.ICB/2021000022 (GTR.ICI/2021000136 - COM.OBP/2021000095) 
Descripció obres: Reforma interior d’habitatge al c/ Sant Salvador, 19 2n 2a 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
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Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2021000035 (GTR.ICI/2021000180 - COM.OBP/2021000125) 
Descripció obres: Retirada de mobiliari i fals sostre per analitzar estat coberta a la 
Muralla del Carme, 9-11 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2021000036 (GTR.ICI/2021000181 - COM.OBP/2021000126) 
Descripció obres: Reparació puntual d’arrebossats de façana al c/ Hospital, 18 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2021000053 (GTR.ICI/2021000261 - COM.OBP/2021000182) 
Descripció obres: Repintat de façana al c/ Sant Fruitós, 7 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal les obres d'intervenció total en algun dels paraments que 
configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) situats en qualsevol 
altre indret del terme municipal. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient:  GTR.ICB/2021000056 (GTR.ICI/2021000270 - COM.OBP/2021000189) 
Descripció obres: Rehabilitació de la terrassa comunitària d'us privatiu del pis àtic al c/ 
Alfons XII, 28 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric.” 

 

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
2.1.3 l’estimació de tres sol·licituds de bonificació del 95% de la quota de 
 l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor del 
 Departament  d’Educació - Generalitat de Catalunya. (GTR.ICB 65-66 i 94 - 2020) 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals exposa el dictamen de 4 de maig de 
2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Els contribuents que s’especifiquen han presentat les sol·licituds de bonificació de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que es relacionen a la part 
dispositiva d'aquest dictamen. 
 
L’article 6, apartat 1, lletra d de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les 
bonificacions que es poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat 
municipal de les corresponents construccions, instal·lacions o obres per les obres 
realitzades per les administracions públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a 
tercers de les mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, 
artístic o d´ús públic o social.  
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La Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports ha informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits tècnics  establerts per a cada una d’elles. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació.  
 
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat  favorablement. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides 
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a 
regidor d’Hisenda i Organització proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir la bonificació del 95 % per les obres realitzades per les 
administracions públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a tercers de les 
mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d´ús 
públic o social prevista en l’art. 6 apartat 1, lletra d, en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: DEPARTAMENT D'EDUCACIO - GENERALITAT DE CATALUNYA 
Expedient: GTR.ICB/2020000065 (GTR.ICI/2020000291 - COM.OBM/2020000065) 
Descripció obres: Adequació de la coberta, instal.lació de línies de vida, nova escala 
d’accés i reparació de canals de recollida d’aigües a l’Institut Guillem Catà, c/ Rosa 
Sensat, 6-8 
 
Sol·licitant: DEPARTAMENT D'EDUCACIO - GENERALITAT DE CATALUNYA 
Expedient: GTR.ICB/2020000066 (GTR.ICI/2020000294 - COM.OBM/2020000066) 
Descripció obres:  Substitució de fusteries de la façana sud-oest i totes les canals 
pluvials de 
recollida d’aigües de la coberta de l'IES Pius Font i Quer 
 
Sol·licitant: DEPARTAMENT D'EDUCACIO - GENERALITAT DE CATALUNYA 
Expedient: GTR.ICB/2020000094 (GTR.ICI/2020000381 - LLI.OMA/2020000024) 
Descripció obres: Instal·lació d'un mòdul a l'Institut Pius Font i Quer.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.  Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
3.1 Regidoria delegada de Ciutat Saludable 

 
3.1.1 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser el 

propietari d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 22/2021). 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 
14 d’abril de 2021, que es transcriu a continuació: 
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“El dia 23 de febrer de 2021 la Policia Local de Manresa va realitzar una intervenció 
relacionada amb l’agressió d’un gos de raça american staffordshire amb identificació 
electrònica 977200008321385, propietat del sr. XXX, amb NIF 39397230R a un altre 
gos.   
 
El 8 de març de 2021 el tècnic de la unitat de sanitat va comprovar que no constava 
cap gos censat a nom del sr. XXX, i que aquest no havia sol·licitat la llicència 
administrativa per a la tinença i conducció del seu gos. 
 
Els propietaris de gossos considerats de raça potencialment perillosa han de disposar 
de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. 
 
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en 
relació al sr. XXX, per irregularitats en la tinença de gossos de raça potencialment 
perillosa, es considera procedent la incoació d’expedient sancionador. 
 
La competència municipal en la gestió d’inspecció i vigilància dels animals de 
companyia, és troba continguda en l’article 41.1 a) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, Text Refós de la Llei de Protecció d’Animals. 
 
L’article 63 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions  Públiques, en relació amb l’article 6 i següents del Decret 
278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de 
competència de la Generalitat de Catalunya, on es regula la forma d’iniciació dels 
procediments de naturalesa sancionadora. 
 
L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una 
llicència administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de 
caràcter molt greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a 
l’article 27 en relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença 
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. 

 
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es 
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 
15.025,30 euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança. 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i molt greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de la Unitat de Sanitat i  per la Cap d’Unitat de 
l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències 
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució 
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, i publicada al BOPB de 6 de juliol de 2020, proposo 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  
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ACORDS 
 

Primer.- INCOAR expedient sancionador al sr. XXX amb NIF. XXX, i domicili al c/ de 
la Font, 28 1r de Manresa, per la presumpta infracció  administrativa consistent en: 
 

Ser el propietari d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, infracció qualificada com 
a molt greu que pot ser sancionada amb una multa entre 2.404,06 € i 15.025,30 €, 
tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal 
reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.  

 
Segon.- NOMENAR instructor de l’expedient al Cap de Servei de Drets Socials.  
 
Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada que podrà, en la tramitació de 
l’expedient, formular la recusació contra la persona de l’instructor pels motius 
establerts a l’art. 24 de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre. 
 
Quart.- DISPOSAR que l’instructor de l’expedient formuli el plec de càrrecs  i porti a 
terme i impulsi totes les actuacions de la seva competència que disposen els articles  
64.1 de la Llei 39/2015 i 10 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.  
 
Cinquè.- ATORGAR termini d’audiència de 10 DIES a la persona presumpta 
infractora, per tal que pugui al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès, 
en aplicació de l’article 64 de la llei 39/2015 i 18.3 del Decret 278/ 1993. 
 
Sisè.- COMUNICAR a la persona interessada que, d’acord amb el que estableix 
l’article 21.2 de la Llei 39/2015, i article 16 del Decret 278/1993, el termini màxim per a 
la resolució i notificació d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la 
data d’inici del mateix, llevat dels supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per 
causes imputables a la persona interessada. 
 
Setè.- COMUNICAR a la persona interessada que d’acord amb el que preveu l’article 
64.2 d) en concordança amb l’article 85 de la Llei 39/2015, pot reconèixer 
voluntàriament la seva responsabilitat en qualsevol moment anterior a la resolució de 
l’expedient, en aquest cas es resoldrà el procediment amb la imposició de sanció, i 
s’aplicarà la reducció del 20 % sobre l’import de la sanció. L’efectivitat d’aquesta 
reducció estarà condicionada al desistiment o renuncia de qualsevol acció o 
presentació de recurs en via administrativa contra la sanció.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.2 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en 

possessió d’un gos potencialment perillós sense haver adoptat les 
mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua. (SPU.SAN 
23/2021). 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 
14 d’abril de 2021, que es transcriu a continuació: 
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“El 15 de febrer de 2021 el Cos dels Mossos d’Esquadra (CME) va traslladar a aquest 
ajuntament les diligències que havien efectuat per l’agressió d’un gos de raça 
american stafforshire amb identificació electrònica 981098104471206, propietat de la 
sra. XXX, amb NIF XXX, amb domicili al carrer Mossèn Serapí Farré, 9 4t de Manresa. 
 
Segons les diligències el gos de la sra. XXX hauria sortit sobtadament del seu cotxe 
sense lligar ni morrió i hauria agredit un altre gos que estaria sent conduït amb 
corretja. 
 
El 18 de març de 2021 es va requerir a la sra. XXX que acredités si disposava de 
llicència administrativa per a la tinença de gossos  de raça potencialment perillosa. El 
26 de març va respondre al requeriment al·legant que havia perdut la llicència que 
estaria expedida per l’Ajuntament de Terrassa i va adjuntar un document recordatori 
segons el qual la llicència li caducava el 9 de març de 2021. 
 
Les persones propietàries de gossos de raça potencialment perillosa cal que prenguin 
les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua. 
 
Tenint en compte els fets esmentats en relació a la sra. XXX, per irregularitats en la 
tinença d’animals de raça potencialment potencialment perillosa, es considera 
procedent la incoació de l’expedient sancionador. 
 
La competència municipal en la gestió d’inspecció i vigilància dels animals de 
companyia, és troba continguda en l’article 41.1 a) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, Text Refós de la Llei de Protecció d’Animals. 
 
L’article 63 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions  Públiques, en relació amb l’article 6 i següents del Decret 
278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de 
competència de la Generalitat de Catalunya, on es regula la forma d’iniciació dels 
procediments de naturalesa sancionadora. 
 
L’article 13.2 a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos estableix com a infracció greu no haver adoptat les 
mesures necessàries per evitar l’escapada o pèrdua de l’animal. Així s’estableix també 
a l’article 5.3 en relació a l’article 42.3 apartat g) de l’Ordenança Municipal Reguladora 
de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. 

 
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada  greu, tal i com es 
preveu en l’article 42.3 apartat g) i sancionable amb una multa de 300,52 a 2.404,05 
euros, tal i com preveu l’article 43.3 apartat b)  i amb els criteris d’agreujants previstos 
a l’article 49.1 de la mateixa ordenança. 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i molt greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de la Unitat de Sanitat i  per la Cap d’Unitat de 
l’Oficina de Suport Jurídic. 
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Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències  
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució 
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 6 de juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents:  

ACORDS 
 

Primer.- INCOAR expedient sancionador a la Sra. XXX, amb  NIF. núm. XXX i domicili 
al c/ Mossèn Serapí Farré, 9 4t  de Manresa per la presumpta infracció  administrativa 
consistent en: 

 
Estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense haver adoptat les 
mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua, infracció qualificada 
com a  greu, que pot ser sancionada amb una multa entre 300,52 € i 2.404,05 €, i 
amb els criteris d’agreujant tal i com s’estableix als articles 42.3 g),  43.3 b) i 49.1 
de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos 
potencialment perillosos.  

 
Segon.- NOMENAR instructor de l’expedient al Cap de Servei de Drets Socials. 
 
Tercer.-COMUNICAR a la persona interessada que podrà, en la tramitació de 
l’expedient formular recusació contra la persona de l’instructor pels motius establerts a 
l’art. 24 de la Llei 40/2015. 
 
Quart.- DISPOSAR que l’instructor de l’expedient formuli el plec de càrrecs  i porti a 
terme i impulsi totes les actuacions de la seva competència que disposen els articles  
64.1 de la Llei 39/2015 i 10 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.  
 
Cinquè.- ATORGAR termini d’audiència de 10 DIES a la persona presumpta 
infractora, per tal que pugui al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès, 
en aplicació de l’article 64 de la llei 39/2015 i 10.3 del Decret 278/ 1993. 
 
Sisè.- COMUNICAR a la persona interessada que, d’acord amb el que estableix 
l’article 21.2 de la Llei 39/2015, i article 16 del Decret 278/1993, el termini màxim per a 
la resolució i notificació d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la 
data d’inici del mateix, llevat dels supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per 
causes imputables a la persona interessada. 
 
Setè.- COMUNICAR a la persona interessada que, d’acord amb el que preveu l’article 
64.2 d) en concordança amb l’article 85 de la Llei 39/2015, pot reconèixer 
voluntàriament la seva responsabilitat en qualsevol moment anterior a la resolució de 
l’expedient, en aquest cas es resoldrà el procediment amb la imposició de sanció, i 
s’aplicarà la reducció del 20 % sobre l’import de la sanció. L’efectivitat d’aquesta 
reducció estarà condicionada al desistiment o renuncia de qualsevol acció o 
presentació de recurs en via administrativa contra la sanció.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
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3.1.3 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per conduir un gos 
potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a 
la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 24/2021). 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 
14 d’abril de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“El dia 24 de febrer de 2021 la Policia Local de Manresa va realitzar una intervenció 
relacionada amb la conducció d’un gos de raça potencialment perillosa,  per part del 
sr. XXX, amb NIF XXX, i domicili a Santpedor.  
 
El 3 de març de 2021 per resolució de la vuitena tinent d’alcalde a proposta de la 
regidora delegada de Ciutat Saludable es va atorgar termini al sr. XXX per que 
presentes la  llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça 
potencialment perillosa. Aquesta resolució es va notificar el 11 de març de 2021, 
transcorregut el termini no va presentar la documentació. 
  
El 10 de març de 2021 l’Ajuntament de Santpedor va informar que no els constava que 
el sr. XXX disposés de llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos 
de raça potencialment perillosa. 
 
Els conductors de gossos considerats de raça potencialment perillosa han de disposar 
de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. 
 
El sr. XXX no disposa de la llicència administrativa per a la conducció de gossos de 
raça potencialment perillosa, i per aquesta infracció es considera procedent la incoació 
d’expedient sancionador. 
 
La competència municipal en la gestió d’inspecció i vigilància dels animals de 
companyia, és troba continguda en l’article 41.1 a) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, Text Refós de la Llei de Protecció d’Animals. 
 
L’article 63 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions  Públiques, en relació amb l’article 6 i següents del Decret 
278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de 
competència de la Generalitat de Catalunya, on es regula la forma d’iniciació dels 
procediments de naturalesa sancionadora. 
 
L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una 
llicència administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de 
caràcter molt greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a 
l’article 27 en relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença 
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. 

 
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es 
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 
15.025,30 euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança. 
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D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i molt greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de la Unitat de Sanitat i  per la Cap d’Unitat de 
l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències 
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució 
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, i publicada al BOPB de 6 de juliol de 2020, proposo 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- INCOAR expedient sancionador al sr. XXX amb NIF. XXX, i domicili al c/ 
Arquitecte Gaudí, 7 3r 1a de Santpedor, per la presumpta infracció  administrativa 
consistent en: 
 

Conduir un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció, infracció qualificada com a molt 
greu que pot ser sancionada amb una multa entre 2.404,06 € i 15.025,30 €, tal i 
com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora 
de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.  

 
Segon.- NOMENAR instructor de l’expedient al Cap de Servei de Drets Socials.  
 
Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada que podrà, en la tramitació de 
l’expedient, formular la recusació contra la persona de l’instructor pels motius 
establerts a l’art. 24 de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre. 
 
Quart.- DISPOSAR que l’instructor de l’expedient formuli el plec de càrrecs  i porti a 
terme i impulsi totes les actuacions de la seva competència que disposen els articles  
64.1 de la Llei 39/2015 i 10 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.  
 
Cinquè.- ATORGAR termini d’audiència de 10 DIES a la persona presumpta 
infractora, per tal que pugui al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès, 
en aplicació de l’article 64 de la llei 39/2015 i 18.3 del Decret 278/ 1993. 
 
Sisè.- COMUNICAR a la persona interessada que, d’acord amb el que estableix 
l’article 21.2 de la Llei 39/2015, i article 16 del Decret 278/1993, el termini màxim per a 
la resolució i notificació d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la 
data d’inici del mateix, llevat dels supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per 
causes imputables a la persona interessada. 
 
Setè.- COMUNICAR a la persona interessada que d’acord amb el que preveu l’article 
64.2 d) en concordança amb l’article 85 de la Llei 39/2015, pot reconèixer 
voluntàriament la seva responsabilitat en qualsevol moment anterior a la resolució de 
l’expedient, en aquest cas es resoldrà el procediment amb la imposició de sanció, i 
s’aplicarà la reducció del 20 % sobre l’import de la sanció. L’efectivitat d’aquesta 
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reducció estarà condicionada al desistiment o renuncia de qualsevol acció o 
presentació de recurs en via administrativa contra la sanció.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.4 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per vendre o 

transmetre  gossos de raça potencialment perillosa a qui no té llicència 
administrativa. (SPU.SAN 27/2021). 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 4 
de maig de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Els 3 de març de 2021 va ser recollida de la via pública una femella d’american 
staffordshire sense esterilitzar i amb identificació electrònica 941000022050501, que 
constava inscrita a l’arxiu d’identificació d’animals de companyia (ANICOM) a nom del 
sr. XXX, amb NIF XXX, i domicili al carrer Oms de Prat, 36 3r de Manresa. 
 
El 4 de març de 2021 el responsable del mòdul municipal d’acollida d’animals de 
companyia va contactar amb el sr. XXX per tal que recuperés l’animal, però aquest va 
manifestar que havia fet la cessió de l’animal a una tercera persona. 
 
El 5 de març de 2021 el sr. XXX va remetre còpia d’un document privat de transmissió 
de data de 29 de gener de 2021, segons el qual l’animal hauria estat transmès al sr. 
XXX, amb NIE XXX, amb domicili al carrer Sant Bartomeu, 17 1r de Manresa. 
 
El sr. XXX va transmetre una gossa de raça potencialment perillosa al sr. XXX, sense 
que aquest disposés de llicència administrativa per a la seva tinença i conducció i 
sense que hagués estat esterilitzada. 
 
Tenint en compte les actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació al sr. 
XXX, per irregularitats en la tinença de gossos de raça potencialment perillosa, es 
considera procedent la incoació d’expedient sancionador. 
 
La competència municipal en la gestió d’inspecció i vigilància dels animals de 
companyia, és troba continguda en l’article 41.1 a) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, Text Refós de la Llei de Protecció d’Animals. 
 
L’article 63 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions  Públiques, en relació amb l’article 6 i següents del Decret 
278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de 
competència de la Generalitat de Catalunya, on es regula la forma d’iniciació dels 
procediments de naturalesa sancionadora. 
L’article 42.2 f) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics 
de companyia i gossos potencialment perillosos tipifica com a infracció molt greu, el fet 
de vendre o transmetre gossos de raça potencialment perillosa a qui no tingui llicència, 
amb imposició d’una sanció d’entre 2.404,06 i 15.025,30 €. 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
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i molt greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de la Unitat de Sanitat i  per la Cap d’Unitat de 
l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències 
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució 
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, i publicada al BOPB de 6 de juliol de 2020, proposo 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- Incoar expedient sancionador al sr. XXX amb NIF. XXX, i domicili al c/ Oms 
de Prat, 36 3r de Manresa, per la presumpta infracció  administrativa consistent en: 
 

Vendre o transmetre gossos de raça potencialment perillosa a qui no tingui llicència 
administrativa, infracció qualificada com a molt greu que pot ser sancionada amb 
una multa entre 2.404,06 € i 15.025,30 €, tal i com s’estableix als articles 42.2 f) 
43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i 
gossos potencialment perillosos.  

 
Segon.- NOMENAR instructor de l’expedient al Cap de Servei de Drets Socials.  
 
Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada que podrà, en la tramitació de 
l’expedient, formular la recusació contra la persona de l’instructor pels motius 
establerts a l’art. 24 de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre. 
 
Quart.- DISPOSAR que l’instructor de l’expedient formuli el plec de càrrecs  i porti a 
terme i impulsi totes les actuacions de la seva competència que disposen els articles  
64.1 de la Llei 39/2015 i 10 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.  
 
Cinquè.- ATORGAR termini d’audiència de 10 DIES a la persona presumpta 
infractora, per tal que pugui al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès, 
en aplicació de l’article 64 de la llei 39/2015 i 18.3 del Decret 278/ 1993. 
 
Sisè.- COMUNICAR a la persona interessada que, d’acord amb el que estableix 
l’article 21.2 de la Llei 39/2015, i article 16 del Decret 278/1993, el termini màxim per a 
la resolució i notificació d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la 
data d’inici del mateix, llevat dels supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per 
causes imputables a la persona interessada. 
 
Setè.- COMUNICAR a la persona interessada que d’acord amb el que preveu l’article 
64.2 d) en concordança amb l’article 85 de la Llei 39/2015, pot reconèixer 
voluntàriament la seva responsabilitat en qualsevol moment anterior a la resolució de 
l’expedient, en aquest cas es resoldrà el procediment amb la imposició de sanció, i 
s’aplicarà la reducció del 20 % sobre l’import de la sanció. L’efectivitat d’aquesta 
reducció estarà condicionada al desistiment o renuncia de qualsevol acció o 
presentació de recurs en via administrativa contra la sanció.” 
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.5 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser el 

propietari d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció i per estar en possessió 
d’un gos potencialment perillós sense haver adoptat les mesures 
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua (SPU.SAN 28/2021). 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 4 
de maig de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Els 3 de març de 2021 va ser recollida de la via pública una femella d’american 
staffordshire sense esterilitzar i amb identificació electrònica 941000022050501, que 
constava inscrita a l’arxiu d’identificació d’animals de companyia (ANICOM) a nom del 
sr. XXX, amb NIF XXX, i domicili al carrer Oms de Prat, 36 3r de Manresa. 
 
El 4 de març de 2021 el responsable del mòdul municipal d’acollida d’animals de 
companyia va contactar amb el sr. XXX per tal que recuperés l’animal, però aquest va 
manifestar que havia fet la cessió de l’animal a una tercera persona. 
 
El 5 de març de 2021 el sr. XXX va remetre còpia d’un document privat de transmissió 
de data de 29 de gener de 2021, segons el qual l’animal hauria estat transmès al sr. 
XXX, amb NIE XXX, amb domicili al carrer Sant Bartomeu, 17 1r de Manresa. 
 
Els propietaris de gossos considerats de raça potencialment perillosa han de disposar 
de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i conducció,  i  cal que 
prenguin les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua. 
 
Tenint en compte els fets esmentats en relació al sr. XXX, per irregularitats en la 
tinença d’animals de raça potencialment potencialment perillosa, es considera 
procedent la incoació de l’expedient sancionador. 
 
La competència municipal en la gestió d’inspecció i vigilància dels animals de 
companyia, és troba continguda en l’article 41.1 a) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, Text Refós de la Llei de Protecció d’Animals. 
 
L’article 63 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions  Públiques, en relació amb l’article 6 i següents del Decret 
278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de 
competència de la Generalitat de Catalunya, on es regula la forma d’iniciació dels 
procediments de naturalesa sancionadora. 
 
L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una 
llicència administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de 
caràcter molt greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a 
l’article 27 en relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença 
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. 
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Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es 
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 
15.025,30 euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança. 
 
L’article 13.2 a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos estableix com a infracció greu no haver adoptat les 
mesures necessàries per evitar l’escapada o pèrdua de l’animal. Així s’estableix també 
a l’article 5.3 en relació a l’article 42.3 apartat g) de l’Ordenança Municipal Reguladora 
de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. 

 
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada  greu, tal i com es 
preveu en l’article 42.3 apartat g) i sancionable amb una multa de 300,52 a 2.404,05 
euros, tal i com preveu l’article 43.3 apartat b)  i amb els criteris d’agreujants previstos 
a l’article 49.1 de la mateixa ordenança. 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i molt greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de la Unitat de Sanitat i  per la Cap d’Unitat de 
l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències 
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució 
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, i publicada al BOPB de 6 de juliol de 2020, proposo 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- INCOAR expedient sancionador al sr. XXX amb NIE. XXX, i domicili al c/ Sant 
Bartomeu, 17 1r de Manresa, per les presumptes infraccions  administratives 
consistents en: 
 

1.- Ser el propietari d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, infracció qualificada com 
a molt greu que pot ser sancionada amb una multa entre 2.404,06 € i 15.025,30 €, 
tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal 
reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.  
 
2.- Estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense haver 
adoptat les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua, infracció 
qualificada com a  greu, que pot ser sancionada amb una multa entre 300,52 € i 
2.404,05 €, i amb els criteris d’agreujant tal i com s’estableix als articles 42.3 g),  
43.3 b) i 49.1 de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals 
domèstics i gossos potencialment perillosos.  

 
Segon.- NOMENAR instructor de l’expedient al Cap de Servei de Drets Socials.  
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Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada que podrà, en la tramitació de 
l’expedient, formular la recusació contra la persona de l’instructor pels motius 
establerts a l’art. 24 de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre. 
 
Quart.- DISPOSAR que l’instructor de l’expedient formuli el plec de càrrecs  i porti a 
terme i impulsi totes les actuacions de la seva competència que disposen els articles  
64.1 de la Llei 39/2015 i 10 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.  
 
Cinquè.- ATORGAR termini d’audiència de 10 DIES a la persona presumpta 
infractora, per tal que pugui al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès, 
en aplicació de l’article 64 de la llei 39/2015 i 18.3 del Decret 278/ 1993. 
 
Sisè.- COMUNICAR a la persona interessada que, d’acord amb el que estableix 
l’article 21.2 de la Llei 39/2015, i article 16 del Decret 278/1993, el termini màxim per a 
la resolució i notificació d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la 
data d’inici del mateix, llevat dels supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per 
causes imputables a la persona interessada. 
 
Setè.- COMUNICAR a la persona interessada que d’acord amb el que preveu l’article 
64.2 d) en concordança amb l’article 85 de la Llei 39/2015, pot reconèixer 
voluntàriament la seva responsabilitat en qualsevol moment anterior a la resolució de 
l’expedient, en aquest cas es resoldrà el procediment amb la imposició de sanció, i 
s’aplicarà la reducció del 20 % sobre l’import de la sanció. L’efectivitat d’aquesta 
reducció estarà condicionada al desistiment o renuncia de qualsevol acció o 
presentació de recurs en via administrativa contra la sanció.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.6 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per ésser el propietari d’una 

gossa potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 45/2020). 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 
23 d’abril de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 15 de desembre de 2020 es va incoar 
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents 
en ser el propietari d’una gossa de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.   
 
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient.  En data 22 de desembre 
de 2020 l’instructor va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. XXX, 
com la persona responsable de la infracció esmentada. 

 
El plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient 
sancionador  es va notificar en data 2 de febrer de 2021, sense que es presentessin 
al·legacions dintre el termini atorgat.   
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En data 17 de febrer de 2021 l’instructor del procediment va formular la proposta de 
resolució, que no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 31 
de març de 2021, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini atorgat.  
 
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i  molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Unitat de l’Oficina de Suport Jurídic.   
 
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències  
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució 
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de 
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX (NIF núm. XXX) amb domicili al Grup 
Francesc Cots núm. 5 3r 2a de Manresa, per la infracció administrativa següent: 
 
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE 
EUROS AMB SIS CENTIMS)  com a responsable d’una infracció molt greu per ser el 
propietari d’una gossa de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativa per la seva tinença i conducció, tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 
43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i 
gossos potencialment perillosos.  
 
Segon.- COMUNICAR a la persona interessada que el pagament de la multa s’haurà 
de fer efectiu d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de 
pagament que s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament 
dins el termini voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment. 

 
Tercer.- REQUERIR a la persona interessada que en el termini màxim de 10 dies, 
comptats a partir de la recepció de la notificació d’aquest acord, tramiti la llicència 
administrativa per a la tinença de gossos de raça potencialment perillosa.  
 
Quart.- ADVERTIR a la persona interessada que, per incompliment de l’ordre 
efectuada, l’Administració pot comissar cautelarment els animals objecte de protecció, 
en el mateix moment que hi hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions de 
l’Ordenança Municipal.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.7 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per ésser la propietària d’un 

gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa 
per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 47/2020). 
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El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 
23 d’abril de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 15 de desembre de 2020 es va incoar 
expedient sancionador a la sra. XXX. Del mateix han quedat provats els fets 
consistents en ser la propietària d’un gos de raça potencialment perillosa sense 
disposar de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça 
potencialment perillosa.   
 
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient.  En data 22 de desembre 
de 2020 l’instructor va formular el plec de càrrecs, en el que s’imputava a la sra. XXX, 
com la persona responsable de la infracció esmentada. 

 
El plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient 
sancionador  es va notificar en data 19 de gener de 2021, sense que es presentessin 
al·legacions dintre el termini atorgat.   
 
En data 17 de febrer de 2021 l’instructor del procediment va formular la proposta de 
resolució, que no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 31 
de març de 2021, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini atorgat.  
 
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i  molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Unitat de l’Oficina de Suport Jurídic.   
 
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat saludable, en exercici de les competències  
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució 
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de 
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

Primer.- IMPOSAR una sanció a la sra. XXX (NIF núm. XXX) amb domicili al Grup 
Pare Ignasi Puig núm. 12 1r 2a de Manresa, per la infracció administrativa següent: 
 
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE 
EUROS AMB SIS CENTIMS)  com la persona responsable d’una infracció molt greu 
per ser la propietària d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
llicència administrativa per la seva tinença i conducció, tal i com s’estableix als articles 
42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals 
domèstics i gossos potencialment perillosos.  

 
Segon.- COMUNICAR a la persona interessada que el pagament de la multa s’haurà 
de fer efectiu d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de 
pagament que s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament 
dins el termini voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment. 
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Tercer.- REQUERIR a la persona interessada que en el termini màxim de 10 dies, 
comptats a partir de la recepció de la notificació d’aquest acord, tramiti la llicència 
administrativa per a la tinença de gossos de raça potencialment perillosa.  
 
Quart.- ADVERTIR a la persona interessada que, per incompliment de l’ordre 
efectuada, l’Administració procedirà al comís cautelar dels animals objecte de 
protecció, en el mateix moment que hi hagi indicis racionals d’infracció de les 
disposicions de l’Ordenança Municipal.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.8 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per ésser la propietària d’un 

gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa 
per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 72/2020). 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 
14 d’abril de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 26 de gener de 2021 es va incoar 
expedient sancionador a la sra. XXX Del mateix han quedat provats els fets 
consistents en ser la propietària d’un gos de raça potencialment perillosa sense 
disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.   
 
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient.  En data 1 de febrer de 
2021 l’instructor va formular el plec de càrrecs, en el que s’imputava a la sra. XXX, 
com la persona responsable de la infracció esmentada. 

 
El plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient 
sancionador  es va notificar en data 16 de febrer de 2021, sense que es presentessin 
al·legacions dintre el termini atorgat.   
 
En data 8 de març de 2021 l’instructor del procediment va formular la proposta de 
resolució, que va  ser notificada en data 18 de març de 2021, sense que s’hagin 
presentat al·legacions dintre el termini atorgat.  
 
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i  molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Unitat- de l’Oficina de Suport Jurídic.   
 
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat saludable, en exercici de les competències  
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució 
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de 
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
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Primer.- IMPOSAR una sanció a al sra. XXX amb NIF. XXX, amb domicili al Passatge 

de la Mercè, 29 1r de Manresa, per la infracció administrativa següent: 
 
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE 
EUROS AMB SIS CENTIMS)  com a responsable d’una infracció molt greu per ser el 
propietari d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativa per la seva tinença i conducció, tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 
43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i 
gossos potencialment perillosos.  

 
Segon.- COMUNICAR a la persona interessada que el pagament de la multa s’haurà 
de fer efectiu d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de 
pagament que s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament 
dins el termini voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment. 
 
Tercer.- REQUERIR a la persona interessada que en el termini màxim de 10 dies, 
comptats a partir de la recepció de la notificació d’aquest acord, tramiti la llicència 
administrativa per a la tinença de gossos de raça potencialment perillosa.  
 
Quart.- ORDENAR a la sra. Molina Pérez que en el termini màxim d’UN MES 
esterilitzi la seva gossa que conviu amb un mascle, i aporti a la unitat de sanitat el 
justificant, conforme s’ha realitzar l’esterilització.  
  
Cinquè.- ADVERTIR a la persona interessada que, per incompliment de l’ordre 
efectuada, l’Administració pot comissar cautelarment els animals objecte de protecció, 
en el mateix moment que hi hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions de 
l’Ordenança Municipal.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
3.1.9 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per ésser el propietari d’un 

gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa 
per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 78/2020). 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 4 
de maig de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 26 de gener de 2021 es va incoar 
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents 
en ser el propietari d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.   
 
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient.  En data 1 de febrer de 
2021 l’instructor va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. XXX, com la 
persona responsable de la infracció esmentada. 
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El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient 
sancionador  es va notificar en data 9 de març de 2021, sense que es presentessin 
al·legacions dintre el termini atorgat.   
 
En data 25 de març de 2021 l’instructor del procediment va formular la proposta de 
resolució, que va  ser notificada en data 13 d’abril de 2021, sense que s’hagin 
presentat al·legacions dintre el termini atorgat.  
 
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i  molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Unitat de l’Oficina de Suport Jurídic.   
 
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències  
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució 
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de 
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX amb NIF. XXX, amb domicili al carrer Sant 
Magí, 24 4t 3a  de Manresa, per la infracció administrativa següent: 
 
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE 
EUROS AMB SIS CENTIMS)  com a responsable d’una infracció molt greu per ser el 
propietari d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativa per la seva tinença i conducció, tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 
43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i 
gossos potencialment perillosos.  

 
Segon.- COMUNICAR a la persona interessada que el pagament de la multa s’haurà 
de fer efectiu d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de 
pagament que s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament 
dins el termini voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment. 
 
Tercer.- REQUERIR a la persona interessada que en el termini màxim de 10 dies, 
comptats a partir de la recepció de la notificació d’aquest acord, tramiti la llicència 
administrativa per a la tinença de gossos de raça potencialment perillosa.  
 
Quart.- ADVERTIR a la persona interessada que, per incompliment de l’ordre 
efectuada, l’Administració procedirà al comís cautelar dels animals objecte de 
protecció, en el mateix moment que hi hagi indicis racionals d’infracció de les 
disposicions de l’Ordenança Municipal.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
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3.1.10 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per ésser el propietari d’un 
gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa 
per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 80/2020). 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 4 
de maig de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 26 de gener de 2021 es va incoar 
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents 
en ser el propietari d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.   
 
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient.  En data 1 de febrer de 
2021 l’instructor va formular el plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. XXX, com la 
persona responsable de la infracció esmentada. 

 
El plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient 
sancionador  es va notificar en data 9 de març de 2021, sense que es presentessin 
al·legacions dintre el termini atorgat.   
 
En data 25 de març de 2020 l’instructor del procediment va formular la proposta de 
resolució, que va  ser notificada en data 13 d’abril de 2021, sense que s’hagin 
presentat al·legacions dintre el termini atorgat.  
 
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i  molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Unitat de l’Oficina de Suport Jurídic.   
 
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències  
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució 
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de 
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX amb NIF. XXX, amb domicili al carrer 

Oleguer Miró, 13 3r 2a  de Manresa, per la infracció administrativa següent: 
 
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE 
EUROS AMB SIS CENTIMS)  com a responsable d’una infracció molt greu per ser el 
propietari d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativa per la seva tinença i conducció, tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 
43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i 
gossos potencialment perillosos.  

 
Segon.- COMUNICAR a la persona interessada que el pagament de la multa s’haurà 
de fer efectiu d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de 
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pagament que s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament 
dins el termini voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment. 
 
Tercer.- REQUERIR a la persona interessada que en el termini màxim de 10 dies, 
comptats a partir de la recepció de la notificació d’aquest acord, tramiti la llicència 
administrativa per a la tinença de gossos de raça potencialment perillosa.  
 
Quart.- ADVERTIR a la persona interessada que, per incompliment de l’ordre 
efectuada, l’Administració pot comissar cautelarment els animals objecte de protecció, 
en el mateix moment que hi hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions de 
l’Ordenança Municipal.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.11 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per ésser el propietari d’un 

gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa 
per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 87/2020). 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 
29 d’abril de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 28 de gener de 2021 es va incoar 
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents 
en ser el propietari d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.   
 
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient.  En data 1 de febrer de 
2021 l’instructor va formular el plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. XXX, com la 
persona responsable de la infracció esmentada. 

 
El plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient 
sancionador  es va notificar en data 16 de febrer de 2021, sense que es presentessin 
al·legacions dintre el termini atorgat.   
 
En data 8 de març de 2021 l’instructor del procediment va formular la proposta de 
resolució, que no va poder ser notificada i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat del 
5 d’abril de 2021, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini atorgat.  
 
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i  molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Unitat de l’Oficina de Suport Jurídic.   
 
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències  
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 24, de 18 de maig de 2021         29 

 

núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de 
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX amb NIF. XXX,, amb domicili al Passatge de 

la Mercè, 5 2n 1a  de Manresa, per la infracció administrativa següent: 
 
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE 
EUROS AMB SIS CENTIMS)  com a responsable d’una infracció molt greu per ser el 
propietari d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativa per la seva tinença i conducció, tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 
43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i 
gossos potencialment perillosos.  

 
Segon.- COMUNICAR a la persona interessada que el pagament de la multa s’haurà 
de fer efectiu d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de 
pagament que s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament 
dins el termini voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment. 
 
Tercer.- REQUERIR a la persona interessada que en el termini màxim de 10 dies, 
comptats a partir de la recepció de la notificació d’aquest acord, tramiti la llicència 
administrativa per a la tinença de gossos de raça potencialment perillosa.  
 
Quart.- ADVERTIR a la persona interessada que, per incompliment de l’ordre 
efectuada, l’Administració procedirà al comís cautelar dels animals objecte de 
protecció, en el mateix moment que hi hagi indicis racionals d’infracció de les 
disposicions de l’Ordenança Municipal.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.12 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per ésser el propietari d’un 

gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa 
per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 97/2020). 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 
23 d’abril de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 26 de gener de 2021 es va incoar 
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents 
en ser el propietari d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.   
 
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient.  En data 1 de febrer de 
2021 l’instructor va formular el plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. XXX, com la 
persona responsable de la infracció esmentada. 
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El plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient 
sancionador  es va notificar en data 25 de febrer de 2021, sense que es presentessin 
al·legacions dintre el termini atorgat.   
 
En data 13 de març de 2021 l’instructor del procediment va formular la proposta de 
resolució, que va  ser notificada en data 30 de març de 2021, sense que s’hagin 
presentat al·legacions dintre el termini atorgat.  
 
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i  molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Unitat de l’Oficina de Suport Jurídic.   
 
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències  
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució 
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de 
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX amb NIF. XXX, amb domicili al c/ Foneria 2-

4 1r 1a  de Manresa, per la infracció administrativa següent: 
 
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE 
EUROS AMB SIS CENTIMS)  com a responsable d’una infracció molt greu per ser el 
propietari d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativa per la seva tinença i conducció, tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 
43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i 
gossos potencialment perillosos.  

 
Segon.- COMUNICAR a la persona interessada que el pagament de la multa s’haurà 
de fer efectiu d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de 
pagament que s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament 
dins el termini voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment. 
 
Tercer.- REQUERIR a la persona interessada que en el termini màxim de 10 dies, 
comptats a partir de la recepció de la notificació d’aquest acord, tramiti la llicència 
administrativa per a la tinença de gossos de raça potencialment perillosa.  
 
Quart.- ADVERTIR a la persona interessada que, per incompliment de l’ordre 
efectuada, l’Administració procedirà al comis cautelar dels animals objecte de 
protecció, en el mateix moment que hi hagi indicis racionals d’infracció de les 
disposicions de l’Ordenança Municipal.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 24, de 18 de maig de 2021         31 

 

3.1.13 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per ésser el propietari d’un 
gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa 
per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 05/2021). 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 
23 d’abril de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 16 de febrer de 2021 es va incoar 
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents 
en ser el propietari d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.   
 
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient.  En data 18 de febrer de 
2021 l’instructor va formular el plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. XXX, com la 
persona responsable de la infracció esmentada. 
 
El plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient 
sancionador  es va notificar en data 4 de març de 2021, sense que es presentessin 
al·legacions dintre el termini atorgat.   
 
En data 22 de març de 2021 l’instructor del procediment va formular la proposta de 
resolució, que va  ser notificada en data 31 de març de 2021, sense que s’hagin 
presentat al·legacions dintre el termini atorgat.  
 
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i  molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Unitat de l’Oficina de Suport Jurídic.   
 
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències  
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució 
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de 
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX, amb NIF. 75266378M, amb domicili al c/  
Cervantes, 16 4t 1a de Manresa, per la infracció administrativa següent: 
 
“ Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE 
EUROS AMB SIS CENTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu per ser el 
propietari d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativa per la seva tinença i conducció, tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 
43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i 
gossos potencialment perillosos”.   
 
Segon.- COMUNICAR a la persona interessada que el pagament de la multa s’haurà 
de fer efectiu d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de 
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pagament que s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament 
dins el termini voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment. 
 
Tercer.- REQUERIR a la persona interessada que en el termini màxim de 10 dies, 
comptats a partir de la recepció de la notificació d’aquest acord, tramiti la llicència 
administrativa per a la tinença de gossos de raça potencialment perillosa.  
 
Quart.- ADVERTIR a la persona interessada que, per incompliment de l’ordre 
efectuada, l’Administració procedirà al comís cautelar dels animals objecte de 
protecció, en el mateix moment que hi hagi indicis racionals d’infracció de les 
disposicions de l’Ordenança Municipal.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
4. Assumptes sobrevinguts 
 
No se’n presenten. 
 
 
 
5. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
No se’n formulen 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia el president aixeca la 
sessió, de la qual, com a secretari general estenc aquesta acta. 
 
El secretari general, 
 
 
 


